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Příloha 1 – Ukázka nevyplněného dotazníku 

Dotazník 

Přeji Ti dobrý den, jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.  

Ráda bych Tě požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je sestavený pro účely mé 

diplomové práce.  

Dotazník je anonymní a týká se Tvého názoru na týrání a tělesné trestání dětí. 

 

    Vyber své pohlaví:          

 

 

    Vyber svou třídu: 

o 6. 

o 7. 

o 8.  

o 9. 

 

 

1. Co všechno patří do tělesného týrání? Více možností je správně. 

a) popálení dítěte cigaretou 

b) bití 

c) domácí vězení 

d) facky 

e) zákaz sledování televize 

f) kopání do dítěte 

g) vyhrožování 

h) vyhnání dítěte ven na mráz bez teplého oblečení 

i) zabavení kapesného 

j) vyhladovění dítěte – nedostává najíst a napít 

2. Rodiče mohou doma zbít své dítě páskem nebo vařečkou tak, že mu způsobí 

modřiny. 

a) Ano, mohou, a je to normální. 

o žena 

o muž 
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b) Ne, jedná se o tělesné týrání. 

 

3. Je pravdivé tvrzení, že dítě nemá žádná práva a rodiče s ním mohou zacházet podle 

svého vlastního uvážení? 

a) Ne, nemohou, dítě má svá práva. 

b) Ano, dítě je majetkem rodičů, kteří si s ním mohou dělat, co chtějí. 

4. Myslíš, že už se někdy stalo, že nějací rodiče utýrali své dítě k smrti? 

a) Ano, stalo. 

b) Ne, nikdy se to nestalo. 

c) Nevím. 

5. Znáš nějakého chlapce nebo dívku, kterého/kterou doma někdo týral a tělesně mu/jí 

ubližoval? Můžeš označit více možností. 

a) Ano, týraná byla moje kamarádka/kamarád. 

b) Ano, týraný byl někdo od nás ze školy. 

c) Ano, týraný byl někdo z mojí rodiny. Můžeš napsat, kdo byl týraný: 

………………. (například sestra, bratranec…) 

d) Ano, týraný byl můj soused nebo nějaký známý. 

e) Ano, já jsem byl/a doma týrán/a. Někdo mi tělesně ubližoval. Jestli chceš, můžeš 

napsat, kdo ti ubližoval: …………………………………………………………... 

f) Ne, nikoho neznám. 

 

6. Co bys udělal/a, kdyby ses dozvěděl/a, že tvoji kamarádku nebo kamaráda někdo 

tělesně týrá? Můžeš označit více možností. 

a) Řekl/a bych o tom nějaké osobě doma. 

b) Šel/šla bych to ohlásit na policii. 

c) Řekl/a bych to někomu ve škole. Například nějaké paní učitelce, výchovné 

poradkyni nebo speciální pedagožce. 

d) Řekl/a bych to jen své nejlepší kamarádce/svému nejlepšímu kamarádovi.  

e) Raději bych o tom nikomu neřekl/a. 

f) Zavolal/a bych na Linku bezpečí. 
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7. Co všechno patří do psychického neboli citového týrání? Více možností je správně. 

a) Když rodiče dítěti nadávají 

b) Zákaz používání mobilu nebo počítače 

c) Když se rodiče o své dítě vůbec nezajímají 

d) Když rodiče dítěti v obchodě nekoupí to, co dítě chce 

e) Když se rodiče svému dítěti vysmívají 

f) Když rodiče způsobí dítěti zlomeninu 

g) Tahání dítěte za vlasy 

h) Zamykání dítěte – například v pokoji, ve sklepě 

i) Zakazování dítěti, aby se stýkalo se svými kamarády 

j) Zakazování dítěti, aby chodilo spát pozdě večer 

8. Rodič svému dítěti řekne: „Pokud ve škole dostaneš špatnou známku, nebudu tě mít 

rád!“ Jedná se o citové neboli psychické týrání? 

a) Ano, těmito slovy rodič své dítě psychicky týrá. 

b) Ne, je normální říkat takové věci dětem.  

9. Už ti někdy tvůj rodič nebo jiný blízký příbuzný řekl nějakou větu z nabídky? 

Zakroužkuj u každé věty vždy ano nebo ne. 

OTÁZKA MOŽNOST 

a) Pokud z té písemky dostaneš pětku, potom doma dostaneš. ano ne 

b) Ach jo, ty jsi stejně „blbej/á“ jako máma/táta. ano ne 

c) Vezmi si příklad ze svého bratra/sestry. Ten/ta je mnohem 

chytřejší než ty. 

ano ne 

d) Ty mě jednou utrápíš k smrti. ano ne 

e) Pokud ve škole dostaneš špatnou známku, nedostaneš 

najíst/večeři. 

ano ne 

f) Vypadáš hrozně a děláš ostudu celé naší rodině. ano ne 

g) Jsi nešikovný/á a neschopný/á, prostě jsi k ničemu. ano ne 

h) Říkají mi jiné věci, kterými se trápím. – Napiš, co ti říkají: 
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10. Myslíš, že by nějakým dětem bylo lépe v dětském domově než doma? 

a) Ne, každému dítěti je nejlépe doma se svými rodiči. 

b) Ano, někteří rodiče se ke svému dítěti nechovají hezky, a proto by mu bylo 

lépe v dětském domově. 

11. Dostaneš někdy od rodičů výprask nebo „pár facek“? 

a) Ano, občas. 

b) Ano, ale jen výjimečně. 

c) Ano, dostávám pravidelně. 

d) Ne, nedostanu. (Přejdi k otázce číslo 13) 

12. Pokud si v předchozí otázce odpověděl ano, napiš proč: 

…….………………………………………………………………………………… 

13. Bojíš se jít domů, když ve škole dostaneš špatnou známku? 

a) Ano, vždy se bojím. 

b) Už jsem se několikrát bál/a. 

c) Ne, nebojím se. 

14. Za co tě rodiče doma nejčastěji trestají? Označ 3 nejčastější možnosti. 

a) Když ve škole dostanu špatnou známku. 

b) Když si neuklidím pokoj nebo neuklidím to, co jsem měl/a uklidit. 

c) Když dostanu ve škole poznámku. 

d) Když jsem drzý/á a odmlouvám. 

e) Když nesplním to, co jsem rodičům slíbil/a. 

f) Když lžu. 

g) Trestají mě, i když jsem nic neprovedl/a. 

h) Trestají mě kvůli jinému důvodu. Napiš proč:……………………………… 

15. Jakým způsobem tě rodiče nejčastěji trestají? Označ 3 nejčastější možnosti. 

a) Zakážou mi používat počítač nebo mobil. 

b) Dostanu výprask nebo „pár facek“. 

c) Zakážou mi chodit ven (například s partou). 

d) Musím za trest doma uklízet. 

e) Seberou mi kapesné. 
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f) Nesmím chodit na kroužky. 

g) Musím se za trest učit. 

h) Rodiče na mě křičí a nadávají mi. 

i) Rodiče se se mnou za trest nebaví. 

j) Nejčastěji mě trestají jinak. Uveď jak: ……………........................................ 

 

16. Jaký z trestů je pro tebe nejhorší? Označ pouze 1 odpověď. 

a) Zakážou mi používat počítač nebo mobil. 

b) Dostanu výprask nebo „pár facek“. 

c) Zakážou mi chodit ven (například s partou). 

d) Musím za trest doma uklízet. 

e) Seberou mi kapesné. 

f) Nesmím chodit na kroužky. 

g) Musím se za trest učit. 

h) Rodiče na mě křičí a nadávají mi. 

i) Rodiče se se mnou za trest nebaví. 

j) Nejhorší je pro mě jiný trest. Uveď který: 

……………………………………… 

17. Kdo tě doma nejčastěji trestá? Označ pouze 1 odpověď. 

a) Matka 

b) Otec 

c) Matka i otec 

d) Přítel matky 

e) Přítelkyně otce 

f) Babička 

g) Děda 

h) Někdo jiný. Uveď kdo:……………………………………………………… 

18. Myslíš, že pokaždé dostaneš spravedlivý trest? 

a) Ano, vždy si ho zasloužím. 

b) Myslím, že občas nejsem trestán/a spravedlivě. 

c) Ne, nikdy nejsem trestán/a spravedlivě. 
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19. Když dostaneš trest, polepšíš se? 

a) Ano, většinou si uvědomím, jak se nemám chovat a své chování zlepším. 

b) Ano, zlepším se, ale pouze na určitou dobu. 

c) Ne, chovám se pořád stejně. 

20. Chovají se k tobě rodiče nebo někdo blízký stejně jako k sourozencům? 

a) Nemám sourozence. 

b) Ano, rodiče se k nám chovají stejně. 

c) Ne, ke mně se rodiče chovají lépe než k sourozenci/sourozencům. 

d) Ne, rodiče se lépe chovají k mému sourozenci/mým sourozencům než ke 

mně. 

21. Důvěřuješ tomu, s kým vyrůstáš?  

a) Ano, důvěřuji. 

b) Občas jim nedůvěřuji. 

c) Ne, nedůvěřuji. 

22. Cítíš se doma spokojeně a v bezpečí? 

a) Ano, doma je mi nejlépe. 

b) Ne, cítím se lépe venku s partou. 

c) Ne, radši bych bydlel/a například u babičky nebo u kamaráda/dky. 

d) Doma se necítím v bezpečí a nejsem tam spokojený/á. 

e) Jiná odpověď. Uveď: …………………………………………… 

23. Když máš nějaký problém, komu se nejčastěji svěříš? Označ pouze 1 odpověď. 

a) Mamce 

b) Taťkovi 

c) Babičce 

d) Dědovi 

e) Kamarádce 

f) Příteli své matky 

g) Přítelkyni svého otce 

h) S problémy se nikomu nechci svěřit. 

i) Jiná odpověď. Napiš, komu by ses tedy svěřil: ……………………. 

j) Zavolám na Linku bezpečí 
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Příloha 2 – Ukázka vyplněného dotazníku – 6. ročník 
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Příloha 3 – Ukázka vyplněného dotazníku – 7. ročník 
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Příloha 4 – Ukázka vyplněného dotazníku – 8. ročník 
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Příloha 5 – Ukázka vyplněného dotazníku – 9. ročník 
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Příloha 6 - Tabulka 2. - Ot. 9. Výroky, jimiž se žáci trápí 

N = 4 

Tabulka 2. - Ot. 9. Výroky, jimiž se žáci trápí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 7 - Tabulka 3. - Ot. 12. Důvody tělesného trestání žáků 

N = 42 

 

Tabulka 3. - Ot. 12. Důvody tělesného trestání žáků 

 Celkem 

Urážky a 

vulgarismy 

„Mamka často používá vulgarismy a snižuje mi sebevědomí.“ (dívka) 
2 

„Ty jsi pitomé dítě.“ (chlapec) 

Výhružky 

„Když dostanu z nějaké předmětu pětku, tak pak budu mít zaracha.“ 

(dívka) 

 
2 

„Když se nebudu učit, tak budu pracovat a zůstanu bez domova.“ 

(chlapec) 
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NEVHODNÉ CHOVÁNÍ Celkem 

„Kvůli nevhodnému chování.“ (dívka) 

14 

„Když řeknu omylem něco, co bych neměla, například sprosté slovo.“ 

(dívka) 

„Když provedu něco hodně špatného.“ (dívka) 

„Za to, že zlobím a někdy dostanu pětku.“ (chlapec) 

„Když udělám něco špatného.“ (chlapec) 

„Když něco udělám, mám pětku.“ (chlapec) 

„Když udělám něco, co se nelíbí babi.“ (dívka) 

„Když udělám něco hrozně hloupého.“ (dívka) 

„Když je nějaký problém, ale ne moc často.“ (chlapec) 

„Za špatné chování.“ (dívka) 

„Když udělám něco, co bych neměla dělat.“ (dívka) 

„Když udělám nějakou kravinu.“ (dívka) 

„Když udělám něco hodně špatně, ale taky jen velmi málo.“ (chlapec) 

„Když dělám něco špatného nebo můj otec se rozčílí, i když jsem nic 

neprovedla.“ (dívka) 

ŠPATNÝ PROSPĚCH Celkem 

„Jen, když dostanu špatnou známku, mamka mi ale spíš vynadá.“ 

(dívka) 

5 

„Protože jsem špatně napsal písemku a dostal jsem špatnou známku.“ 

(chlapec) 

„Když dostanu třeba špatnou známku, ale spíš dostanu vynadáno.“ 

(chlapec) 

„Kvůli známkám ve škole, chování ke svým příbuzným a někdy přijdu 

pozdě večer.“ (chlapec) 

„Kvůli známkám.“ (dívka) 

DRZOST Celkem 

„Když jsem drzý, nebo to alespoň říká máma.“ (chlapec) 

7 

„Protože jsem drzý.“ (chlapec) 

„Jenom když jsem třeba drzá nebo udělám nějaký větší problém.“ 

(dívka) 

„Když odmlouvám a jsem drzý.“ (chlapec) 

„Protože jsem drzá.“ (dívka) 

„Protože jsem někdy drzá.“ (dívka) 

„Jsem drzá a hádám se s maminou.“ (dívka) 

ÚKLID Celkem 

„Kvůli neuklizenému pokoji.“ (chlapec) 

3 „Kvůli tomu, že neuklidím pokoj, jsem drzý, lžu.“ (chlapec) 

„Kvůli nepořádku doma.“ (chlapec) 

LHANÍ Celkem 

„Když jsem lhal.“ (chlapec) 
2 

„Kvůli zapírání, například ve škole.“ (dívka) 

POZDNÍ PŘÍCHOD Celkem 

„Když přijdu pozdě domů.“ (dívka) 
2 

„Když jsem přišla o tři hodiny později, než jsem měla.“ (dívka) 

RŮZNÉ Celkem 

„Když něco rozbiju a odmlouvám.“ (chlapec) 

9 

„Protože s bráchou zlobíme.“ (chlapec) 

„Už si nepamatuji.“ (chlapec) 

„Protože neudělám to, co mám.“ (dívka) 

„Když mámu něčím naštvu.“ (chlapec) 

„Protože se flákám.“ (chlapec) 

„Rodiče už mě berou téměř jako dospělého, takže dostávám za špatné 

věci spíš morální výprask.“ (chlapec) 
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Příloha 8 - Tabulka 4. - Ot. 14. Jiný důvod trestání 

N = 2 

Tabulka 4. - Ot. 14. Jiný důvod trestání 

 Celkem 

Odpovědi logicky nesouvisející s danou 

otázkou 

„Netrestají mě, pouze mi k mému chování něco 

řeknou.“ (chlapec) 2 

„Trestají mě různě.“ (chlapec) 

 

 

 

 

Příloha 9 - Tabulka 5. - Ot. 15. Jiné způsoby trestání dívek 

N = 6 

Tabulka 5. - Ot. 15. Jiné způsoby trestání dívek 

 
Celkem 

Slovní řešení 

problému 

„Mamka mi vynadá slovně a řekne, ať si to opravím nebo ať to hned 

udělám.“ 

3 „Většinou mě nijak netrestají, spíše jsou na mě naštvaní.“ 

„Řeknou mi, co je špatně, snaží se spíš řešit vše komunikací než psychickým 

a fyzickým trestem.“ 

Zákaz chození 

ven 

„Máma mi zakáže chodit ven a nesmím se bavit s kamarádama, ale taťka 

ne.“ 
2 

„Nemůžu jít ven.“ 

Mytí nádobí 
„Musím mýt každý den nádobí.“ 

 
1 

 

 

 

 

 

 

„Když odpovím špatně na otázku.“ (chlapec) 

„Kvůli mé nešikovnosti, někdy vlastně ani nevím proč.“ (dívka) 
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Příloha 10 - Tabulka 6. - Ot. 16. Jiné nejhorší tresty z pohledu žáků 

N =  6 

Tabulka 6. - Ot. 16. Jiné nejhorší tresty z pohledu žáků 

 Celkem 

Žádný trest 
„Žádný trest mi moc nevadí, je to moje blbost, když dělám kraviny, ale musím 

se nad tím zamyslet.“ (dívka) 
1 

Mytí nádobí „Mýt nádobí.“ (dívka) 1 

Posměšky, nadávky „Posmívají se mi a vulgárně mi nadávají.“ (dívka) 1 

Zákaz styku s 

přítelkyní 
„Zákaz jet za přítelkyní.“ (dívka) 1 

Nelogické vyjádření "Když ho hodně zbijou." (dívka) 1 

Klečení na hrachu "Klečel jsem na hrachu." (chlapec) 1 

 

 

 

 

 

Příloha 11 - Tabulka 7. - Ot. 22. Jiné odpovědi týkající se pocitu bezpečí 

N = 2 

Tabulka 7. - Ot. 22. Jiné odpovědí týkající se pocitu bezpečí 

 

 Celkem 

Pocit bezpečí pouze u matky „U táty se necítím v bezpečí, u mámy ano.“ (chlapec) 1 

Zkouška bydlení i u jiných 

rodinných příslušníků 

„Ráda bych zkusila bydlet u táty nebo u babičky, ale u mamky je mi 

dobře.“ (dívka) 
1 
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Příloha 12 - Tabulka 8. - Ot. 23. Jiné osoby, kterým by se žáci svěřili 

N = 10 

Tabulka 8. - Ot. 23. Jiné osoby, kterým by se žáci svěřili 

 

 

 

 

Příloha 13 - Příklad kazuistiky 

Dívka Veronika, 16 let 

„Dívka během posledních šesti měsíců opakovaně nepřišla na vyučování. Podle učitelů 

absence zjevně nemají přímou souvislost s konkrétním předmětem nebo vyučujícím. 

Veronika byla vždy sebevědomá, komunikativní a otevřená dívka. V poslední době se však 

straní kolektivu, odmítá jakýkoli kontakt s učitelem i se svými spolužáky. Patřila vždy 

k výborným studentkám, avšak nyní se její studijní prospěch přibližuje známce dobrá. Dívka 

žije s matkou, která si asi před ¾ rokem přivedla domů nového přítele. Na posledních 

rodičovských schůzkách bylo s matkou Veroniky hovořeno o její změně. Matka její chování 

zdůvodňuje vzdorem a odporem. „Snaží se na sebe připoutat pozornost. Chce, aby můj nový 

přítel odešel a proto to dělá“ (Hanušová, 2006a, s. 22). 

 

 

 

 Celkem 

Matka i otec 
„Oběma rodičům, nikdy ne jednomu, aby o tom druhý 

nevěděl.“ (chlapec) 
1 

Sourozenec 

„Bratrovi“ (chlapec) 

3 „Bratrovi“ (chlapec) 

„Sestře“ (dívka) 

Všechny důvěryhodné osoby „Všem, kterým věřím.“ (dívka) 1 

Přítelkyně „Přítelkyni“ (dívka) 1 

Deníček „Svému deníčku“ (dívka) 1 

Nevlastní matka „Nevlastní mamce“ (dívka) 1 

Přátelé 
„Nejlepšímu kámošovi“ (chlapec) 

2 
„Kámošům“ (chlapec) 
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Příloha 14 - Popis aktivity – Pětilístek 

Pětilístek: 

                                      __________ 

                          __________      __________ 

               __________      __________      _________ 

__________      __________      __________      __________ 

                                       __________ 

 

Postupuj podle instrukcí:  

1. Na první řádek napiš název tématu/námětu. (Jedná se většinou o podstatné jméno.) 

– v našem případě mají žáci téma dané, navrhuji zvolit si téma týrání, pachatel nebo 

například oběť 

2. Do druhého řádku vepiš slova vystihující, o jaké téma/námět se jedná. (Použij dvě 

přídavná jména.)  

3. Do třetího řádku vepiš, co se s tématem děje, nebo co dělá – pokud je tématem nějaká 

osoba, například oběť, pachatel. (Použij tři slovesa.)  

4. Do čtvrtého řádku vepiš větu, která se skládá ze čtyř slov a vystihuje téma/námět. 

(Zde můžeš vynechat sloveso, pokud chceš.) 

5. Na poslední řádek napiš slovo, které zrekapituluje, shrne celou tématiku, jedná se o 

synonymum k námětu. (Zde nemusíš použít podstatné jméno.) 

 

 

 


